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 A partir de 02 de julho, sábado, apresenta-
rei o Programa Show Business na Rede Bandeiran-
tes de Televisão - TV BAND - no lugar de João Dória 
Jr. que é candidato a Prefeito de São Paulo. 

 O Show Business é um dos mais longevos 
programas de entrevistas da TV brasileira, com 24 

anos de exibição. Nele são entrevistados presidentes e dirigentes de grandes empresas e orga-
nizações e o foco é mostrar a trajetória de sucesso dessas empresas e seus gestores.  

 Agradecendo a confiança do João Dória Jr. com quem trabalho há 14 anos com o meu 
quadro Conexão Direta no próprio Show Business, confesso que me sinto feliz pela oportuni-
dade de aprender com a trajetória vencedora dos meus entrevistados. Já nos primeiras quatro 
entrevistas que fiz pude constatar que realmente o Brasil é uma terra de oportunidades para 
quem tenha disciplina, foco e determinação de seguir seus so-
nhos. Os quatro presidentes que entrevistei, sendo uma delas 
mulher, tiveram origem humilde e com muitos ingredientes que 
poderiam justificar uma trajetória de pouco sucesso. Mas a resi-
liência com que enfrentaram os momentos difíceis da carreira e 
da vida os fizeram vencedores.  

 Assim, com dois programas de televisão em TV abertas 
(pois o Motivação&Sucesso com Prof.Marins continua na Rede 
Vida todos os domingos às 22 horas) a minha responsabilidade 
aumenta muito e peço aos nossos assinantes que há anos me 
prestigiam com as mensagens semanais que me puxem a orelha, 
mandem perguntas, sugestões e principalmente críticas para 
que eu possa continuar a ter o privilégio de aprender com as 
pessoas vencedoras.  

 Minha sugestão para esta semana é que você, leitor, pro-
cure conhecer melhor a trajetória das pessoas que venceram e 
com certeza irá ver que o sucesso é feito de tropeços, erros, 
acertos e vitórias, mas todas elas conquistadas como muito tra-
balho, dedicação, foco, resiliência e disciplina. Além disso pode-
rá também ver que a marca dos grandes vencedores é a humildade. E é sempre bom lembrar 
que a palavra humildade vem de húmus = terra. Humilde é quem tem os pés no chão e quem 
tem os pés no chão sabe que ninguém chega ao pódio sozinho. Peço o prestígio de sua audi-
ência e de suas críticas em meus programas de televisão. 

 Pense nisso. Sucesso! 

Luiz Marins 
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